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V Praze dne 2. září 2019 

Čj.: GŘ/196/2019 

Název materiálu: 
 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů 

Připomínkové 
místo 
 

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) 

Telefon : 
 

+420 236 080 454 

e-mail: 
 

amsp@amsp.cz  

 
 
K předloženému Návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007Sb., kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje Asociace malých a 
středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) následující připomínky, shodné s připomínkami Svazu 
průmyslu a dopravy ČR: 
 

1) K čl. I bodu 9, § 2. 

Se zrušením a vyřazením rizikového faktoru pracovní polohy zásadně nesouhlasíme. Je to navíc v 
přímém rozporu s tímto NV, protože §28-30 se věnují hodnocení pracovní polohy, navíc hodnocení je 
rozšířeno i na rizikové polohy zápěstí viz. příloha 5 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 

2) K bodu 65, § 25 odstavec 9 včetně poznámky pod čarou č. 9 

Jeden výskyt nemoci z povolání, příp. ohrožení nemoci z povolání není rozhodující pro rizikovost 

práce a není potřeba okamžité měření rizikových faktorů. 

Návrh: …aby zaměstnavatel předložil opatření ke snížení rizika (technologické, organizační) a to 

stanovená v součinnosti se zasmluvněným pracovním lékařem (který nejlépe zná dané pracoviště a i 

osobu, u které byla uznána nemoc z povolání. příp. ohrožení nemoci z povolání.  

 

Tato připomínka je zásadní. 
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3) K části C hodnocení pracovních poloh, tabulka č. 2 

 

a) Nepřijatelná poloha:  

Navrhujeme dát hranici 30°, v praxi je 20° běžný úklon nebo rotace hlavy četně THZ pracovišť. 

Tato připomínka je doporučující. 

b) Podmíněně přijatelná poloha: 

Navrhujeme dát rozmezí min. 10°, protože 5°je v praxi neměřitelných.  

Tato připomínka je doporučující. 

 
Kontaktní osobou pro vypořádání připomínek je JUDr. Věroslav Sobotka 734 302 000 
sobotka@amsp.cz, amsp@amsp.cz 
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